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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

доктора біологічних наук, професора,  

завідувача кафедри фізичного виховання і лікувальної фізичної культури 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України 

Сарафинюк Лариси Анатоліївни на дисертаційну роботу аспіранта кафедри 

анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького 

державного медичного університету МОЗ України Ковальчук Катерини Сергіївни 

«Особливості морфогенезу яєчників потомства щурів після введення 

прогестерону самкам під час вагітності» (анатомо-експериментальне 

дослідження) представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 17.600.010 

Запорізького державного медичного університету, що утворена наказом МОН 

України  від 06.05.2020 р. № 603 для розгляду та проведення разового захисту 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» 

 

Актуальність теми.  

У практиці лікаря акушера-гінеколога при патологічному перебігу 

вагітності, при лікуванні безпліддя, при допоміжних репродуктивних 

технологіях часто використовуються різні лікарські форми препаратів 

прогестерону. Але при цьому виникають закономірні запитання стосовно 

ефективності та безпечності такої терапії для матері та дитини. Достатню 

кількість наукових досліджень було присвячено проблемі виникнення 

патологічних станів внаслідок прийому гормонів матір’ю, які проявляються у 

потомства після народження. Зокрема, доведений негативний вплив препаратів 

прогестерону, які приймаються матір’ю, на органи чоловічої репродуктивної 

системи при моделюванні експерименту на лабораторних тваринах. Однак, 

окрім чоловічих статевих залоз, органом-мішенню впливу жіночих статевих 

гормонів у період внутрішньоутробного розвитку, є також і яєчники. Окремої 
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уваги заслуговують питання морфогенезу яєчників у період вагітності та після 

народження, механізми їх диференціювання та можливі зміни у їх 

функціонуванні в репродуктивному періоді життя. У даній дисертаційній 

роботі поставлені певні наукові завдання, що дозволять поглибити розуміння 

постнатального розвитку яєчників потомства після впливу прогестерону у 

період вагітності. В зв’язку з цим слід вважати роботу К.С. Ковальчук, яка 

присвячена вирішенню наукової проблеми сучасної морфології щодо 

закономірності будови яєчників потомства щурів після введення прогестерону 

самкам під час вагітності надзвичайно своєчасною й актуальною. 

 

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами  

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри анатомії 

людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького 

державного медичного університету «Реактивність органів новонароджених 

після дії анти-генів та факторів різної природи у внутрішньоутробному періоді» 

(№ державної реєстрації 0115U003875). Автор є виконавцем розділу. Робота 

була запланована на засіданні науково-планової комісії від 11.11.2016 р., 

протокол № 10.  

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації 

Для виконання наукового дослідження дисертантом було змодельовано 

гормональне порушення у вагітних самиць. Автором була набрана достатня 

кількість гістологічного матеріалу яєчників у потомства трьох груп тварин 

(інтактної, контрольної та експериментальної) на 1, 3, 9, 14, 21, 30, 45, 60 та 

після при досягненні твариною тримісячного віку. Таким чином, дана 

дисертаційна робота базується на достатньому фактичному матеріалі та 
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правильному якісному і кількісному формуванню груп дослідження. Комісією з 

питань біоетики Запорізького державного медичного університету (протокол 

№ 14 від 19.12.2019 р.) було встановлено, що порушень біоетичних норм при 

проведенні науково-дослідної роботи не виявлено і дослідження не суперечать 

основним вітчизняним і міжнародним правовим вимогам. 

Для досягнення поставленої мети було використано сучасні й 

інформативні методи дослідження. Використання таких методів дослідження 

як: гістохімічних, імуногістохімічних, лектингістохімічних, 

електрономікроскопічного і статистичного (у ліцензійному статистичному 

пакеті «Statistica for Windows 6.0» з використанням параметричних і 

непараметричних методів аналізу) є цілком достатніми та дозволяють отримати 

достовірні результати.  

Дисертаційний матеріал викладений зрозумілою мовою, супроводжується 

достатньою кількістю якісних мікрофотографій та зведених таблиць, які 

відображають та доповнюють обсяг проведеного дослідження. Основні 

отримані наукові положення послідовно викладено у розділах власних 

результатів досліджень. Проаналізовано достатню кількість зарубіжних та 

вітчизняних наукових праць для обґрунтування актуальності обраної теми. 

Також автором було вдало залучено літературні джерела при узагальненні 

отриманих результатів, що дозволило глибоко проаналізувати та 

екстраполювати отримані дані відносно людського організму. Основні наукові 

положення були чітко та послідовно викладені у висновки, які відповідають 

поставленим завданням. Тому сумнівів щодо обґрунтованості наукових 

положень і висновків, сформульованих в дисертації, та їх достовірності не 

виникає. 

 

Наукова новизна дослідження та отриманих результатів. На підставі 

проведених наукових досліджень, використовуючи вдало підібрані сучасні 
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методики, автором було вперше виявлено відставання процесу збирання 

примордіальних фолікулів у потомства тварин, що народились від самок із 

гормональним дисбалансом після введення розчину прогестерону. Також було 

встановлено порушення етапності дозрівання фолікулів та поступове 

виснаження фолікулярного басейну на тлі зростання вмісту сполучної тканини. 

Змістовно досліджено популяції клітин у яєчниках та встановлено, що протягом 

перших трьох місяців життя тварини після пренатального впливу прогестерону 

відбувається зменшення кількості дендритних клітин та макрофагів, які 

відіграють ключову роль у процесах дозрівання фолікулів, овуляції, 

формуванні та функціонуванні жовтого тіла. Застосовуючи імуногістохімічний 

метод встановлено порушення у співвідношенні проти- та проапоптотичних 

механізмів (р53 та bcl-2) у фолікулоцитах різних типів фолікулів. Використання 

методу електронної мікроскопії дозволило дослідити ультраструктурні зміни 

органел у клітинах.  

 

Практичне значення отриманих результатів. 

Висвітлені наукові положення у дисертаційній роботі можуть мати 

теоретичне та практичне значення для морфологів, гістологів, дозволяють 

поглибити знання та доповнити уяву про морфологічні особливості яєчників 

потомства на фоні введення прогестерону у період вагітності. Результати 

даного дослідження можуть використовуватися у практичній діяльності лікаря 

акушера-гінеколога. 

Одержані результати також впроваджено у науковий процес на 

морфологічних кафедрах медичних вузів України (Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, Запорізького державного медичного 

університету, Української медичної стоматологічної академії,  ДВНЗ 

«Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. 



5 
 

Горбачевського МОЗ України», ДВНЗ «Буковинського державного медичного 

університету», Запорізького державного медичного університету).  

 

Повнота викладу матеріалів дисертації у опублікованих працях 

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць (8 тез та 4 

статті): в тому числі – 3 статі у фахових вітчизняних виданнях (з них – 1 стаття 

одноосібна) та 1 стаття (одноосібна) у зарубіжному фаховому журналі, 8 тез у 

матеріалах науково-практичних конференцій та з’їздів. Опубліковані наукові 

праці у повній мірі відображають зміст дисертаційної роботи та основні наукові 

здобутки дисертанта. Основні результати дисертації опубліковані відповідно до 

вимог п.11 постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 р. 

 

Структура та зміст дисертації.  

Дисертація викладена державною мовою на 187 сторінках машинописного 

тексту, з яких 147 сторінок – основний аліковий текст. Робота оформлена згідно 

існуючих вимог та має наступні частини: анотація українською та англійською 

мовами, вступ, огляд літератури, матеріали та методи, два розділи власних 

результатів, розділ аналіз та узагальнення отриманих результатів, висновки, 

список використаних джерел та додатки. Дисертація добре ілюстрована 38 

рисунками та 12 таблицями. 

Анотація стисло виражає основні положення дисертаційного дослідження.  

У вступі автор логічно та об’єктивно обґрунтовує актуальність теми, 

вказує необхідність та доцільність проведення дослідження шляхом детального 

критичного аналізу літературних джерел, окреслює мету та завдання 

дослідження.   

У другому розділі – «Матеріали та методи» послідовно та детально описані 

використані у дослідженні методики. Вказаний дизайн дослідження із 
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розподілом тварин на групи та описом моделювання експерименту. Всі вказані 

методи вдало підібрані та дозволяють досягти поставленої мети та завдань.  

Третій розділ включає в себе результати власних досліджень та 

присвячений аналізу динаміки темпів росту та змін масо-ростових показників у 

тварин експериментальної групи. Розділ гарно ілюстрований відповідними 

знімками, графіками та таблицями, що повністю відповідають викладеному 

тексту дисертації. Принципових зауважень до даного розділу немає.  

Перша частина четвертого розділу присвячена детальному опису 

динаміки основних структур яєчників – фолікулів, особливостям їх росту та 

дозрівання, співвідношення між різними типами фолікулів. Також визначалась 

площа, яка займалась сполучною тканиною, кровоносними судинами, жовтими 

тілами. Значна увага приділялась питанню особливостей морфогенезу та 

механізмам диференціювання внутрішньої будови яєчників у перші дні після 

народження, процесам формування пулу примордіальних фолікулів у 

потомства після впливу прогестерону. Підрозділ написано логічно, послідовно, 

також він супроводжується достатньою кількістю якісних мікрофотознімків, 

графіків та табличних даних. Суттєвих недоліків даний розділ не має.  

У підрозділі 4.2 наведено дані щодо динаміки клітинних популяцій строми 

яєчників та жовтих тіл. Детально та змістовно описані регіональні особливості 

динаміки клітин у яєчниках тварин, народжених від експериментальних 

самиць. Описано особливості розподілу рецепторів до PNA на поверхнях 

лімфоцитів та дендритних клітин протягом перших трьох місяців життя. Також 

наведено дані щодо про експресію у фолікулярних клітинах до білків р53 та bcl-

2. Загалом розділ написано добре, суттєвих зауважень немає.  

У п’ятому розділі «Узагальнення та аналіз отриманих результатів» автор 

ґрунтовно проаналізувала отримані наукові дані, вдало порівнюючи із 

сучасними літературними джерелами вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Зауважень немає.  
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Отримані висновки конкретні та стислі,  логічно витікають із основних 

наукових положень дисертації, повністю відповідають поставленій меті та 

завданням.  

Список використаної літератури оформлений згідно діючих вимог ДАК 

України, містить 247 джерел (198 латиницею та 49 кирилицею). Також у 

додатках А та Б наведено копії актів впровадження та список публікацій автора.  

 

Відповідність змісту дисертації поставленим вимогам. 

Дисертація Ковальчук Катерини Сергіївни побудована за класичною 

схемою, матеріал викладений і обговорений науково грамотно, послідовно й 

аргументовано, зміст і структурні одиниці даної роботи відповідають існуючим 

вимогам до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. За своїм змістом 

дисертація повністю відповідає спеціальності 222 «Медицина».  

 

Завершеність дисертаційної роботи та зауваження щодо її змісту та 

оформлення.  

Актуальність даної дисертаційної роботи не викликає сумнівів. Дисертація 

є завершеною науковою роботою, із чітко поставленою метою та завданнями. У 

проведеному дослідженні витримана послідовність наукового пошуку, 

проведено аналіз й інтерпретацію отриманих даних, достовірність яких не 

викликає сумнівів.  

Позитивно оцінюючи роботу в цілому, слід відзначити деякі недоліки:  

- При визначенні достовірності різниці значень між окремими величинами, 

недостатньо вказувати лише, що p<0,05, необхідно вказувати фактичне 

значення р, враховуючи величину t-критерію за Стьюдентом або U-критерію за 

Мана-Уітні. 
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- У тексті дисертації та автореферату зустрічаються окремі стилістичні, 

комп’ютерні та орфографічні, які найчастіше стосуються непривальних знаків 

пунктуації (тире та дефісу) помилки, русизми. 

- У дисертації не дотримано вимог щодо розміру шрифту, його кегель - мітел має 

бути 14 типографських пунктів (14 рt).  

- Деякі речення є досить громіздкими, бажано було б розділити їх для більш 

легкого сприйняття; не має необхідності під кожною таблицею або рисунком 

повторювати одні і ті ж примітки. 

- Додаток Б має містити не лише список публікацій здобувача за темою дисертації, 

а й відомості про апробацію результатів дисертації із зазначенням форми участі 

здобувача у наукових форумах. 

Однак вищезгадані зауваження не мають принципового значення та не 

занижують загального позитивного враження від дисертаційної роботи. 

У ході ознайомлення із дисертацією виникли наступні дискусійні питання: 

1) Чому при проведенні імуногістохімічного дослідження 

морфогенезу яєчників щурів обрані саме антитіла до білків p53 та bcl-2? Яким 

чином зміна рівня експресії рецепторів до цих білків у фолікулярних клітинах 

відображає реактивність яєчника щурів після пренатальної дії прогестерону? 

2) Чому для виявлення тучних клітин Ви використовували 

забарвлення альціановим синім? З чим, на Вашу думку, пов’язано збільшення 

кількості тучних клітин у тварин експериментальної групи на третю добу після 

народження та як вони впливають на морфогенез яєчника щурів в 

постнатальному періоді після пренатальної дії прогестерону? 

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань» 

На підставі проведеного аналізу вважаю, що дисертація аспіранта 

Ковальчук Катерини Сергіївни «Особливості морфогенезу яєчників потомства 

щурів після введення прогестерону самкам під час вагітності» (анатомо-

експериментальне дослідження) є самостійною, завершеною, кваліфікаційною  
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